
                       DENSIFLORA                  

Podmienky ochrany osobných údajov 

V prípade spracovania osobných údajov, ktoré je založené na súhlase dotknutých osôb pre 
účely zasielania obchodných oznámení a na účely iných aktivít priameho marketingu 
internetového obchodníka.

Ochrana osobných údajov

1. TOTOŽNOSŤ A KONTAKTNÉ ÚDAJE SPRÁVCU

1.1. Správcom Vašich osobných údajov podľa § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z.z.
o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) 

je Jana Baranová – DensiFlora, IČO 37892452 so sídlom Janka Kráľa 
678/18, 985 52 Divín (ďalej len "správca").

1.2. Kontaktné údaje správcu sú nasledujúce:  e-mail: df@densiflora.sk, 
telefón: +421 905 739199, +421 908 045390

1.3. Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov

2. ZDROJE A KATEGÓRIE SPRACOVÁVANÝCH OSOBNÝCH ÚDAJOV

2.1. Správca spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol/la, alebo osobné 
údaje, ktoré správca získal na základe plnenia Vašej objednávky.

2.2. Správca spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nutné pre 
plnenie zmluvy.

3. ZÁKONNÝ DÔVOD A ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

3.1. Zákonným dôvodom spracovanie Vašich osobných údajov je Váš súhlas 
dávaný týmto správcovi v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenie Európskeho
parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní 
osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 
95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len 
"nariadenie"), ďalej plnenie zmluvy medzi Vami a správcom podľa § 13 ods. 1
písm. b) Zákona, ďalej oprávnený záujem prevádzkovateľa na poskytovaní 
priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a 
newsletterov) podľa § 13 ods. 1 písm. f) Zákona, ďalej Váš súhlas so 
spracovaním pre účely poskytovania priameho marketingu (najmä pre 
zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa § 13 ods. 1 písm. a) 
Zákona v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby. 

3.2. Účelom spracovania osobných údajov je vybavenie Vašej objednávky a výkon
práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a 
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správcom. Pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre 
úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie 
osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzavretie a plnenie zmluvy, bez 
poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany 
prevádzkovateľa plniť. Účelom spracovania osobných údajov je aj zasielanie 
obchodných oznamov a výkon ďalších marketingových aktivít. 

3.3. Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu 
rozhodovaniu v zmysle čl. 22 nariadenia.

4. DOBA ULOŽENIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

4.1. Správca uchováva osobné údaje po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a 
povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom a 
uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od 
ukončení zmluvného vzťahu). 

4.2. Správca uchováva osobné údaje po dobu, než je odvolaný súhlas so 
spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie 3 rokov, ak sú 
osobné údaje spracovávané na základe súhlasu. 

4.3. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov správca osobné údaje 
vymaže. 

5. ĎALŠÍ PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV (subdodávatelia prevádzkovateľa) 

5.1. Ďalšími príjemcami Vašich osobných údajov budú firmy Bohemiasoft s.r.o. 
(prevádzkovateľ e-shopového systému WEBAREAL), firma Unihost s.r.o. 
(správca serverov) a firma Casablanca INT (prevádzkovateľ dátového centra)
ďalej osoby podieĺajúce sa na dodávaní tovaru a služieb.

5.2. Prevádzkovateľ nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do 
krajiny mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii.

6. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJOV

6.1. Za podmienok stanovených v nariadení máte právo požadovať od správcu 
prístup k Vašim osobným údajom podľa § 21 Zákona, právo na opravu podľa 
§ 22 Zákona, alebo vymazanie Vašich osobných údajov podľa § 23 Zákona, 
prípadne obmedzenie ich spracovania podľa § 24 Zákona, právo namietať 
proti spracovaniu Vašich osobných údajov podľa § 27 Zákona, a ďalej právo 
na prenosnosť Vašich osobných údajov podľa § 26 Zákona.

6.2. Máte právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním Vašich osobných 
údajov daný správcovi. Týmto však nie je dotknutá zákonnosť spracovania 



Vašich osobných údajov pred takýmto odvolaním súhlasu. Váš súhlas so 
spracovaním osobných údajov môžete odvolať na e-maile: df@densiflora.sk

6.3. Ak by ste sa domnieval(a),  že spracovaním Vašich osobných údajov  bolo
porušené alebo je porušované nariadenie,  máte okrem iného právo podať
sťažnosť u dozorného úradu.

6.4. Nemáte  povinnosť  osobné  údaje  poskytnúť.  Poskytnutie  Vašich  osobných
údajov nie je zákonnou či zmluvnou požiadavkou a ani nie je požiadavkou,
ktorá je nutná k uzatvoreniu zmluvy.

7. PODMIENKY ZABEZPEČENIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

7.1. Správca prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné 
opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov. 

7.2. Správca prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené 
osoby. 

8. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA.

8.1. Odoslaním objednávky z kontaktného formulára potvrdzujete, že ste 
oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom 
rozsahu prijímate.

8.2. S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom 
kontaktného formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste 
oboznámený/oboznámená s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich 
v celom rozsahu prijímate.

8.3. Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu 
podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových 
stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-
mailovú adresu, ktorú ste prevádzkovateľovi poskytol/la.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom  20.4.2018


	DENSIFLORA
	Podmienky ochrany osobných údajov
	Ochrana osobných údajov

